Integratie spraak op Wizard Elite: FT25SP
1 Doelstelling
Bedoeling is om een gesproken boodschap te genereren wanneer :
a) men op één van de maximaal 8 knoppen drukt van de Wizard Elite.
b) de opgebelde persoon de oproep beantwoordt
Iedere boodschap is 5 seconden lang en er kunnen dus maximaal 16 (8X2) boodschappen zijn.
2 Realisatie
De FT25SP bestaat uit een hardware print voorzien van een spraakchip die communiceert met de basisprint
van de Wizard Elite.
Programmatiecodes Wizard Elite:
a)

programmeercode (na ingave *1996* ) om spraak al of niet af te spelen bij aanbellen:
standaard bieptoon bij drukken 571 0x = standaard waarde of na ingave van code 530
spraak sturen bij drukken
571 1x
waarbij x =1..8ste drukknop voorstelt
x=0 alle drukknoppen voorstelt

b) programmeercodes (na ingave *1996* ) om spraak al of niet af te spelen bij beantwoorden:
1) standaard idcode
572 0x = standaard waarde of na ingave van code 530
spraak sturen bij beantwoorden 572 1x
waarbij x =1..8ste drukknop voorstelt
x=0 alle drukknoppen voorstelt
2) activeer stemdetectie bij afhaken : 522
Déactiveer stemdetectie bij afhaken : 523
c) programmeercode (na ingave *1996* ) om spraak op te nemen bij drukken:
573 1x vb “welkom bij knop één”
waarbij x =1..8ste drukknop voorstelt
d) programmeercode ( na ingave *1996* ) om spraak op te nemen bij beantwoorden:
574 1x vb “oproep van knop één”
waarbij x =1..8ste drukknop voorstelt

Na iedere programmatie voor spraak opname hoor je na 5 seconden één biep en heb je de keuze om
bij ingave van 1 = terug spraak opnemen
2= playback
3= verlaat spraakopname voor de desbetreffende knop
Met de code 5730x en 5740x kan je de opgenomen boodschappen ook weergeven van de desbetreffende
knop.
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